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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη CVC Capital 

Partners SICAV-FIS S.A. μετοχικού κεφαλαίου της SI FOODS HOLDINGS 

LIMITED, μέσω της Venetiκo Holdings Single Member S.A. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 30 Ιουνίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 2 Ιουνίου 2021, εκ μέρους της εταιρείας CVC 

Capital Partners SICAV-FIS S.A. (στο εξής η «CVC» ή, τα «Ταμεία CVC»), σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 

Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση σύμφωνα με την οποία η CVC, μέσω 

της Venetiko Holdings SingleMember S.A. (στο εξής η «Venetiko»),θα αποκτήσει 

κοινό έλεγχο επί της SI FOODS HOLDINGS LIMITED (στο εξής η «SIF 

HOLDINGS»), και εμμέσως επί της εταιρείας Δωδώνη ΑΕ – Αγροτική Βιομηχανία 

Γάλακτος Ηπείρου (στο εξής η «Δωδώνη»), οι οποίες στο εξής θα αναφέρονται από 
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κοινού ως ο «Όμιλος Στόχος». Σημειώνεται ότι ο κοινός έλεγχος θα ασκείται από τη 

Venetiko μαζί με την SI FOODS LIMITED (στο εξής η «SIF») η οποία σήμερα ασκεί 

τον αποκλειστικό έλεγχο επί των εταιρειών που απαρτίζουν τον Όμιλο Στόχο (εφεξής 

καλούμενη ως η «Συναλλαγή»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η CVC που μαζί με τις θυγατρικές τις και την CVC Capital Partners Advisory 

Group Holding Foundation και τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι οντότητες 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες του εν 

λόγω Δικτύου περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή 

διαχείριση επενδύσεων για λογαριασμό ορισμένων ταμείων και επενδυτικών 

πλατφόρμων. Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμφέροντα σε εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες, κυρίως στην Ευρώπη, την Αμερική, 

καθώς και στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού (στο εξής οι «Εταιρείες Χαρτοφυλακίου 

των Ταμείων CVC»). 

Η Venetiko συστάθηκε στις 23/3/2021 και αποτελεί εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία 

ελέγχεται πλήρως από τα ταμεία CVC. Στις 30/3/2021 η Venetiko απέκτησε 

ποσοστό [………]1 επί της VIVARTIA HOLDINGS S.A. (στο εξής η «Vivartia»). 

H Vivartia είναι εταιρεία συμμετοχών και ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου 

παραγωγής τροφίμων VIVARTIA. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι 

δραστηριότητες του εν λόγω Ομίλου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής 

επιχειρηματικούς κλάδους:  

(i)     Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών, με αντικείμενο την παραγωγή και 

διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεμφερή προϊόντα 

γιαουρτιού και χυμών φρούτων, μέσω της ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (στο εξής η «ΔΕΛΤΑ») και των θυγατρικών της,  

(ii)      Κλάδος Καταψυγμένων Τροφίμων, με αντικείμενο την παραγωγή και 

διανομή καταψυγμένων τροφίμων και ζυμών, όπως λαχανικά και έτοιμες 

συνταγές γευμάτων, μέσω της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

 
1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και 
στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής η 

«ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ») και των θυγατρικών της, και  

(iii)      Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας (στο εξής ο «ΥΕΨ»), με 

αντικείμενο τη λειτουργία εστιατορίων ταχείας εστίασης (στο εξής τα 

«ΕΤΕ») και καφέ-ζαχαροπλαστείων και την παροχή υπηρεσιών Catering, 

μέσω των GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (στο 

εξής η «Goody's») και EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (στο εξής η «Everest») και των θυγατρικών τους. 

Όπως σημειώνουν οι συμμετέχουσες, η εταιρεία ΔΕΛΤΑκατέχει ποσοστό 43,20% 

επί του μετοχικού κεφαλαίου και ασκεί από κοινού έλεγχο στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής η 

«ΜΕΒΓΑΛ»), η οποία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των γαλακτοκομικών 

προϊόντων. 

2. Η SIF που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εταιρεία κατέχει άμεσα ποσοστό [………] επί του 

μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και το διακριτικό τίτλο ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. (στο 

εξής η «Δωδώνη»), ασκώντας αποκλειστικό έλεγχο επί της εν λόγω εταιρείας και 

των θυγατρικών της.Επί του παρόντος, η SIF ελέγχει πλήρως την SIF Holdings, 

προς την οποία,πριν την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, θα έχει συνεισφέρει την 

εν λόγω συμμετοχή της στην Δωδώνη. 

3. Η SI FOODS HOLDINGS LIMITED που είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία, δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Mε την 

ολοκλήρωση της προτεινόμενης πράξης η εν λόγω εταιρεία θα ελέγχει τη 

Δωδώνη.  

Η Δωδώνη αποτελεί εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, η 

δραστηριότητα της οποίας αφορά κυρίως σε τυροκομικά προϊόντα και προϊόντα 

γιαουρτιού. Η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται φέτα και άλλα μαλακά τυριά, 

ημίσκληρα, σκληρά και τριμμένα τυριά, γιαούρτι, βούτυρο, καθώς και φρέσκο 

παστεριωμένο και σοκολατούχο γάλα. H θυγατρική της εταιρεία στην Κύπρο είναι 

η Dodoni Cyprus Limited (στο εξής η «Dodoni Cyprus»), εταιρεία η οποία 

δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή και εξαγωγή χαλουμιού και αναρής. Η 

Δωδώνη μαζί με τις θυγατρικές της θα αναφέρονται στο εξής από κοινού ως ο 

«Όμιλος Δωδώνη». 
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Στις 4 Ιουνίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε 

με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των 

διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 18 Ιουνίου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Υπηρεσία») 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με 

ημερομηνία 30 Ιουνίου 2021, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη 

ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας 

Αγοραπωλησίας Μετοχών (στο εξής η «Συμφωνία») ημερομηνίας 19 Απριλίου 2021, 

η οποία συμφωνήθηκε από και μεταξύ των SI FOODS LIMITED (Πωλητής) και της 

VENETIKO HOLDINGS SINGLEMEMBER S.A. (Αγοραστής). 

Βάσει της Συμφωνίας, τα Ταμεία CVC, μέσω της Venetiko, θα αποκτήσουν ποσοστό 

περίπου 77,63% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της SIF 

Holdings, που επί του παρόντος ανήκει πλήρως στη SIF. Σημειώνεται ότι πριν την 

ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η SIF θα έχει συνεισφέρει προς τη SIF Holdings τη 

συνολική συμμετοχή της στη Δωδώνη, ύψους [………]. 

Σημειώνεται ότι οι συμμετέχουσες υπέβαλλαν ότι, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία, 

κατά την ολοκλήρωση της, οι SIF και Venetiko πρόκειται να υπογράψουν Συμφωνία 

Μετόχων αναφορικά με τη διοίκηση του Ομίλου Στόχου. 

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί 

η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.  

Η Επιτροπή για σκοπούς αξιολόγησης της μεταβολής του ελέγχου εξέτασε τη σχέση, 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων σε σχέση με τη SIF Holdings και τη 
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διοίκηση του Ομίλου Δωδώνη, στη βάση της Συμφωνίας Μετόχων που θα 

υπογραφτεί από τις συμμετέχουσες ως προνοείται στη Συμφωνία, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της SIF Holdings και τον τρόπο λήψης αποφάσεων.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και ιδιαίτερα τα δικαιώματα 

αρνησικυρίας επί του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Ομίλου Στόχου και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων με βάση την έννοια της 

συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό 

εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του 

Νόμου, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης και θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης του Ομίλου Στόχου, ο έλεγχος του οποίου θα ασκείται από κοινού 

από τα Ταμεία CVC (μέσω της Venetiko) και της υφιστάμενης μετόχου SIF. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2019 των Ταμείων CVC ανήλθε γύρω στα €[………], της Vivartia για το έτος 2020 

γύρω στα €[………] και του Ομίλου Στόχου στα €[………]. 

Ο κύκλος εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2019 των 

Ταμείων CVC ανήλθε στα €[………]. Ο κύκλος εργασιών στην Κύπρο για το 

οικονομικό έτος 2020 της Vivartia ανήλθε στα €[………] και του Ομίλου Στόχου στα 

€[………]. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της 

συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας 

υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για 

τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 
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Σύμφωνα μετα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών από δραστηριότητες 

των εταιρειών χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγεται και η Vivartia, σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα τομέων που κυμαίνεται 

από φαρμακοβιομηχανίες και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου σε προϊόντα 

ομορφιάς, εμπόριο ειδών ένδυσης, κ.ά.. 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου Vivartia, επί του οποίου η Venetiko κατέχει ποσοστό 

[………], μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής επιχειρηματικούς κλάδους: (i) 

Κλάδος Γαλακτοκομικών και Ποτών, με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή 

γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεμφερή προϊόντα γιαουρτιού και 

χυμών φρούτων, μέσω της ΔΕΛΤΑ και των θυγατρικών της, (ii) Κλάδος 

Καταψυγμένων Τροφίμων, με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή καταψυγμένων 

τροφίμων και ζυμών, όπως λαχανικά και έτοιμες συνταγές γευμάτων, μέσω της 

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και των θυγατρικών της, και (iii) Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης 

και Ψυχαγωγίας με αντικείμενο τη λειτουργία εστιατορίων ταχείας εστίασης και καφέ-

ζαχαροπλαστείων και την παροχή υπηρεσιών Catering, μέσω των εταιρειών 

GOODY'S και EVEREST και των θυγατρικών τους. 

Η ΔΕΛΤΑ κατέχει ποσοστό [………] επί του μετοχικού κεφαλαίου και ασκεί από 

κοινού έλεγχο στη ΜΕΒΓΑΛ, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των 

γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών της ΜΕΒΓΑΛ το 2020 

στην Κύπρο αφορούσε την πώληση γάλακτος, επιδορπίων γάλακτος, γιαουρτιού και 

τυριού (μαλακό και ημίσκληρο). 

Κατά το οικονομικό έτος 2019, η Vivartia πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην 

Κύπρο που αφορούσε την πώληση γάλακτος, ποτών γάλακτος, συμπυκνωμένου 

γάλακτος, φυτικών προϊόντων, χυμών και έτοιμων προς κατανάλωση τσαγιών, 

γιαουρτιού και τυριών. 

Η SIF κατέχει ποσοστό [………] επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων 

ψήφου της Δωδώνη, ασκώντας αποκλειστικό έλεγχο επί αυτής και των θυγατρικών 

της. Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, ο κύκλος εργασιών της SIF συνίσταται [………]. 

Η SIF Holdings είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία η οποία, με την ολοκλήρωση της 

προτεινόμενης πράξης, θα ελέγχει τη  Δωδώνη. 
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Η δραστηριότητα του Ομίλου Δωδώνη αφορά κυρίως σε τυροκομικά προϊόντα και 

προϊόντα γιαουρτιού. Η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται φέτα και άλλα μαλακά 

τυριά, ημίσκληρα, σκληρά και τριμμένα τυριά, γιαούρτι, βούτυρο, καθώς και φρέσκο 

παστεριωμένο και σοκολατούχο γάλα. H θυγατρική της εταιρεία στην Κύπρο, Dodoni 

Cyprus, δραστηριοποιείται [………]. 

Ο κύκλος εργασιών του Oμίλου Δωδώνη στην Κύπρο κατά το έτος 2020 αφορούσε 

την παραγωγή και πώληση, από τη Dodoni Cyprus, χαλουμιού, αναρής, μη-

επεξεργασμένου γάλακτος (rawmilk) και ζωοτροφής, και πώληση, από τη Δωδώνη, 

φέτας, γιαουρτιού, κίτρινου τυριού, χαλουμιού και κατσικίσιου βουτύρου. 

Όπως υποβάλλεται από τις συμμετέχουσες, η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά τον 

τομέα των γαλακτοκομικών και τις αγορές «τυριού», «γιαουρτιού», «ζωοτροφών» και 

«βουτύρου». 

Στη βάση των στοιχείων της κοινοποίησης, η Επιτροπή τις αγορές στις οποίες 

δύνανται να προκύπτουν οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κατέληξε ότι οι σχετικές αγορές 

προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι (α) η αγορά 

γαλακτοκομικών προϊόντων και η υπο-αγορά γιαουρτιού και (β) η αγορά 

τυροκομικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι, βάσει των δεδομένων της υπό κρίση 

συγκέντρωσης και ειδικότερα των δραστηριοτήτων τους που λαμβάνουν χώρα στην 

Κύπρο, περαιτέρω διαχωρισμός της αγοράς τυροκομικών προϊόντων σε υπό-αγορές 

π.χ. μαλακών τυριών και ημίσκληρων τυριών, δεν κρίνεται απαραίτητος καθότι δεν 

θα επηρεάσει την αξιολόγηση της προτεινόμενης συγκέντρωσης. Η Επιτροπή 

κατέληξε επίσης ότι ως  γεωγραφική αγορά για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές 

προϊόντος / υπηρεσίας ορίζεται όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Εξετάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας επηρεαζόμενων αγορών, η Επιτροπή 

σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, [………].  

Η προτεινόμενη συναλλαγή, όπως περαιτέρω υποβάλλεται, θα οδηγήσει σε 

αλληλεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων της Vivartia (περιλαμβανομένων αυτών 

της ΜΕΒΓΑΛ) και αυτών του Ομίλου Στόχου στην Κύπρο καθώς αμφότερα τα μέρη 

είχαν κύκλο εργασιών στην Κύπρο το 2020 σχετικά με τυροκομικά προϊόντα και 

γιαούρτι, ενώ δεν αναμένεται να δημιουργήσει κάθετους δεσμούς μεταξύ των εν λόγω 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην αγορά γιαουρτιού στην Κύπρο το εκτιμώμενο μερίδιο 

αγοράς της Vivartia είναι σύμφωνα με τις συμμετέχουσες περίπου [0-5%], της 
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ΜΕΒΓΑΛ περίπου [0-5%] και της Δωδώνη περίπου [0-5%]. Επομένως, δεν υφίσταται 

επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των εν λόγω συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων εφόσον το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους στην Κύπρο ανέρχεται 

σε ποσοστό περίπου [0-5%], το οποίο είναι κατά πολύ χαμηλότερο από το όριο του 

15% που προβλέπεται από το Παράρτημα Ι του Νόμου για τη δημιουργία 

επηρεαζόμενης αγοράς. 

Η Επιτροπή σημειώνει επιπρόσθετα ότι στην αγορά τυροκομικών προϊόντων στην 

Κύπρο τα εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς από τις συμμετέχουσες της Vivartia είναι 

περίπου [0-5%], της ΜΕΒΓΑΛ περίπου [0-5%] και της Δωδώνης περίπου [0-5%]. 

Επομένως, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των εν 

λόγω συμμετεχουσών επιχειρήσεων εφόσον το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους 

στην Κύπρο ανέρχεται σε ποσοστό περίπου [0-5%], το οποίο είναι κατά πολύ 

χαμηλότερο από το όριο του 15% που προβλέπεται από το Παράρτημα Ι του Νόμου 

για τη δημιουργία επηρεαζόμενης αγοράς. 

Η Επιτροπή σημειώνει επιπρόσθετα ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε κάθετη ή/και 

γειτονική σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην Κύπρο στις υπό 

αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / υπηρεσιών. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά ούτε και υφίστανται άλλες αγορές 

στις οποίες η κοινοποιούμενη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, 

με βάση τις πρόνοιες του Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


